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B

ildiğiniz üzere enerji verimliliği son
yıllarda ülkemizde de yoğun bir şekilde çalışılan/tartışılan konulardan
biri haline gelmiştir. Bu anlamda 2007 yılında yayınlanan; “Enerji Verimliliği Kanunu”
ülkemiz için önemli bir başlangıç olmuştur.
Devamında yayınlanan ikincil mevzuat ile
çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Bu çalışmalar devam ederken 2010 yılında Enerji
Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarını
ve Enerji Yöneticilerini (EY) bir araya getirmek amacı ile “Enerji Yönetimi Derneği” (EYODER) kurulmuştur. Kuruluşundan
sonraki süreçte Enerji Verimliliği alanındaki
gelişmeleri takip eden EYODER, sektörün
daha ileriye gitmesi için bir yandan yapısal
ve sektörel anlamda iş birliklerini, öte yandan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri,
ulusal ve uluslararası örgütler ile ilişkilerini
güçlendirmiş, 2012-2014 yılları arasında
pek çok çalışma ve projede paydaş olarak
yer almış, mevzuat ve stratejilerin oluşumuna katkı sağlamıştır.
Gelinen bu noktada EYODER sektörün
gelişimi ve taleplerini de dikkate alarak
2015 yılında yapılan Genel Kurulda hem
adını “Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği” olarak değiştirmiş, hem de bundan
sonraki süreçte özellikle EVD firmalarının
temsil edileceği bir yapı haline dönüştürülmüştür.
Bugün ilk sayısı yayınlanan bu dergimiz
ile de tüm paydaşlarımıza daha sık ulaşarak bu alandaki çalışmalarımız ve sektörümüz ile ilgili konulardaki güncel gelişme ve
haberleri paylaşmayı hedefledik.

EYODER, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak
amacıyla, enerjinin yönetilmesinin zorunlu
olduğuna inanan ve sektörde yer alan tüm
gerçek ve tüzel kişiler ile de yakın temaslarda bulunmakta ve çalışmalarına destek
vermektedir. Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösteren EYODER öncelikle sektörde
enerji verimliliği hizmetleri sunan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş tüm EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerini bir araya toplayan bir
oluşum haline gelme hedefini taşımaktadır.
Bugün birçok EVD şirketi derneğimize üye
olmakla birlikte hedefimiz tümünün derneğimiz kurumsal üyeleri arasında yer alması
ve bu sayede etkinliğimizi, sinerjimizi arttırmak amacındayız.
Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak EYODER ; önümüzdeki dönemde ülkemizin
enerji verimliliği alanında bugüne kadar
almış olduğu yol ile birlikte konunun önemi itibariyle gerek mevzuat iyileştirmeleri
gerekse bu alanda oldukça ciddi bir oranda yer alan tasarruf potansiyelinin ortaya
çıkartılması için bilinç düzeyinin artırılması,
mevzuat/sektörel sorunlar çıkmazının aşılması için çözümler üretilmesi için çalışacak,
bu sayede gücünü ve işbirliğini arttıracaktır. Binalarda ve endüstride enerji etkin uygulama için yeni bina ve tesislerde mimari,
inşaat, altyapı, elektrik, tesisat, ısıtma-soğutma-havalandırma, yalıtım, otomasyon,
üretim, alternatif enerji projelerinin ve
projeler arasındaki doğru uyumun sağlan-

masını, mevcut bina ve tesislerde doğru
ölçüm, etüt, analiz, verimlilik arttırıcı ve
iyileştirici projeler hazırlanmasını, bunların
uygulaması sırasında ise çevreyi göz ardı
etmeden sürdürülebilir malzeme seçimi ve
projelerin doğru uygulanmasını, yapım ve
kabul aşamalarında kontrol, test ve doğrulamaların yapılmasını, yapım sonrasında
işletme/imalat proseslerinin izlenmesini ve
iyileştirilmesini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
Türkiye’nin 2023 yılına kadar 128 milyar
dolara yakın enerji yatırımı ihtiyacı olduğu
hesaplanmaktadır. Aynı dönemde hedefler,
programlar uygulanabilir ve sektör çalışır
hale getirilebilirse milyarlarca dolara yakın
enerji verimliliği potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Sanayi ve bayii sektörlerinin
genel enerji tüketimi içindeki payı %69’lar
seviyesindedir. Her iki sektörde toplam tüketimin %14’ü civarında yıllık verimlilik potansiyeli mevcuttur.
Bu noktada başta bakanlığımız ve
YEGM olmak üzere tüm kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm
paydaşlarımız ile yapacağımız iş birlikleri
oldukça önem kazanmaktadır.
Sektörümüzdeki sorunları çözmek, işlevsellik kazandırmak suretiyle gücümüzü
artırmalıyız. Bu sebeple güçlü ve temsil
kabiliyeti yüksek bir STK olmak için tüm
EVD şirketlerimizi, enerji verimli ürün ve
sistemlerin üretimi, satışı ve uygulamalarını
yapan şirketleri, sivil toplum örgütlerini ve
tüm paydaşları derneğimize üye olmaya ve
katkı sağlamaya davet ediyorum.
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007 yılında çıkan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’muz ve ikincil
mevzuatta 2020 yılına kadar enerji
yoğunluğunu (Milli gelir başına tüketilen
enerji miktarı) en az %15 azaltma (ortalama her yıl en az %1 düşme) hedefleniyordu, yani şu ana kadar geçen yaklaşık
10 yılda en az %10 civarında düşürmemiz
gerekiyordu. Maalesef %3’de kaldık. Açığı
kapatmak için kalan 3-4 yılda %12 (Şu ana
kadarkinin 4 katı) iyileştirme yapılması gerekiyor. Bugüne kadar yapılanın 4 katı, ne
yapacağız?
Hedeflere ulaşılamamasının başında,
farkındalık/bilinçlendirme/bilgilendirme
çalışmalarının yetersizliği geliyor, bence.
Dergimizin de bu açığı kapatmak açısından
önemli bir araç olmasını diliyoruz. Farkındalığın en başında da, Türkiye’nin iyi yönetilmesi gereken enerji ile ilgili risklerinin bir daha gözden geçirilmesi gereğini
düşünüyorum ve bu riskleri aşağıda sizlerle
paylaşmak istiyorum:
1. Türkiye Enerjide %75 Dışa Bağımlıdır!
a. Yüksek ithalat bağımlısı olduğumuz ülkelere karşı arz güvenliği kaygılarımız
var.
b. Türkiye’nin birincil enerji ihtiyacı her yıl
%4 - %5 ve elektrik enerjisi % 6-8 gibi
bir hızla artıyor, dışa bağımlılığın daha
da artma riski var.
2. Enerji İthalatı
a. İhracat gelirlerimizin nereydeyse yarısına yaklaşmaktadır.

b. Yüksek enerji ithalatı nedeni ile oluşan
yüksek cari açık sürdürülebilirlik sınırları dışındadır.
3. Petrol Fiyatları Dalgalanmaktadır,
2007 Yılında 150 Dolar/Varili Görmüştür
a. Yurt dışındaki fiyatı artarken bizde hemen fiyatı arttırılan, ama yurt dışında fiyatı düşerken (varili 150$’dan 50$’lara)
yurt içinde maliyeti düşmeyen bir kaynağın risklerini yönetmek zordur,
b. Petrolün fiyatının tekrar 100-150 $’lara
çıkma riski enerjide büyük oranda
(%75) dışa bağımlı Türkiye’nin ekonomisini çok olumsuz etkileyeceği açıktır.
4. Türkiye’nin Kişi Başına Düşen
Enerji Tüketimi Gelişmiş Ülkelerin
Ortalamasının Altındadır
a. Kişi başına enerji tüketimi, ülkenin refah
seviyesinin bir göstergesidir ve ülkemizde de sürekli artmaktadır. Avrupa refah
seviyesine ulaşabilmemiz için kişi başına enerji tüketimimizin 2 kat artması
gerekmektedir.
b. Ülkemizin çağdaş refah seviyelerine ulaşılabilmesi için gereken kişi başı enerji
tüketimi artışı, enerji arzı güvenliği ve
cari açık risklerini daha da artırabilir,
5. Türkiye’nin Enerji Yoğunluğu
yüksektir
a. Çünkü, sanayi sektörlerimizin çoğunluğu enerji yoğun sektörlerdir,
b. Yoğun enerji kullanan sanayimiz enerji
risklerinden en fazla etkileneceklerin
başında gelmektedir ve dolayısı ile sek-

törlerimizin rekabet edebilirliği tehdit
altındadır.
6. İklim Değişikliği Süreci, Enerji
Sektörünün Bir An Önce Gözden
Geçirilmesini Gerektirecektir
a. Enerji yoğun sektörlerimize ek emisyon
vergileri yükü getirebilir.
b. Enerji verimliliği uygulamalarının bir yan
geliri de düşen sera gazı emisyonlarıdır
ve bu yönü ile bir yandan sektörlerimizin
rekabet edebilirliğini geliştirirken, diğer
yandan en çevreci yaklaşımlardandır.
7. Artan Nüfus Daha Fazla İş Olanaklarını
Zorunlu Kılmaktadır
a. Verimlilik uygulamaları ile kazanılan her
1 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP)
enerji 2000 kaliteli ve tam zamanlı iş
yaratmaktadır.
b. Etkin enerji verimliliği yönetimi uygulamaları, enerji ile ilgili riskleri azaltırken
ülkemizin işsizlik sorununa da çözüm
potansiyeli taşımaktadır.
c. Enerji verimliliği yatırımları, çoğunlukla
yerli kaynaklara dayanmakta, bunun sonucunda piyasa canlanmaktadır.
Yukardaki tüm riskleri, ülkemizde enerji verimliliği yönetimini ve uygulamalarını
etkin bir şekilde geliştirerek yönetebiliriz.
Türkiye’nin her yıl, 10 milyarlarca dolar
değerinde, sektörel bazda en az %15-30
oranında enerji verimliliği potansiyeli elimizin altında duran ve mutlaka değerlendirilmesi gereken yerli bir enerji kaynağımızdır – milli servetimizdir.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİNDE
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BÖLÜM 1 - Doğru Ölçüm Cihazlarının
Tercihi ve Kullanımı

E

nerji Verimliliği faaliyetlerinde doğru
ölçüm cihazlarının tercihi ve etkin
kullanımı önemlidir.

Bu konuyu etkilen iki hususu biraz açmak lazım:
1. Doğru ölçüm cihazları, istenilen veya
beklenen doğrulukta ölçüm yapılması için gereken araçlardır. Bu araçların
seçimi, uygun aksesuar ve parçalar ile
donatılmış olması önemlidir. Bu noktada, kullanıcı aşağıdaki sorulara doğru
cevapları verecek bilgi ve değerlendirmeye sahip nitelikte olmalıdır:
a. Ne ölçümü yapılacak?
b. Nerede kullanılacak? (ölçüm yapılacak
parametre dışında kalan, ortam şartları
ile ölçüm cihazı ve probunun maruz kalacağı ortam şartlarının tanımlanması,
sıcaklık/toz/basınç gibi)
c. Yaklaşık ölçüm aralıklarının tanımlanması. Aksi taktirde, teknik sorunlar ile
karşılaşılabilir ve öngörülemeyen baskım veya servis maliyetleri ile karşılaşılabilir.
d. Ölçüm cihazının ne kadar yanılma ile
ölçüm yapmasının gerektiği. Örneğin
sıcaklık ölçümü için tasarlanmış sensörlerden ısılçiftler (termokupl olarak
da ifade edilir), farklı sınıflara ayrılmıştır.
Bunun sebebi farklı ölçüm aralıklarına
ve ölçüm sapmalarına göre farklı mater-

Şekil 1
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2.

a.

b.
c.

yallerin kullanılmasıdır. EN 60584-1 (eskiden IEC 584-1 idi) normuna göre, K-tipi, sınıf-2 bir ısılçiftin sıcaklık ölçüm aralığı -40…+1200°C’dir. Bu sensörün, sabit
sapma değeri ±2,5°C’dir (bknz.Şekil-1).
Bu değere bir de ölçülen sıcaklık değerinin ±0,0075’i kadar bir sapma da ilave
edilir. Bu durumda, N.Ş.A. deniz seviyesinde, 100°C’de kaynaması beklenen saf
suyu, K-tipi sınıf-2 bir termometre ile ölçüm yapıldığında, termometre ekranında, ±3,25°C’lik bir sapma, diğer bir ifade ile, 96,75°C ile 103,25°C arasında bir
değer okunuyor ise, termometre hatalı
ölçüm yapmıyordur. Kullanım yerindeki ölçüm doğruluk, sapma gerekliliğine
bağlı olarak, farklı ölçüm sensör tipleri
ve bu sensörlerin sapma değerleri Şekil
1’de ayrıca işaret edilmektedir.
Kullanıcının ölçüm bilgisi ve cihaz kullanım yetkinliği, ölçüm cihazından çok
daha önemlidir. Zira, ölçüm cihazını parasını ödeyip, satın alabilirsiniz. Ancak
ölçüm cihazını kullanacak kişi, ölçüm
cihazını kullanacak ve ölçümü uygulayacak, yeterli bilgi birikimine sahip değil
ise, ne yazık ki şu 2 olasılık ile karşılaşmak, en geç bir süre sonra kaçınılmaz
olacaktır:
Hatalı ölçüm ve buna bağlı yanlış planma ve uygulama, buna bağlı maliyet ve
güven erozyonu,
Cihazların arıza yapması ve buna bağlı
maliyetler,
Konuyu örnekleyebilmek için hava aşağıda hava hızı probunun, kanal içi hız

ölçümünde, kendi ekseninde yanlış konumlandırmasının etkisini anlatan görseli incelemenizi ve yorumlamanızı rica
ediyoum (bknz. Şekil-2). Bu görselde,
16mm çaplı pervane probun kanal içinde, akış yönüne göre, kendi ekseninde
yanlış konumlandırılmasının etkisi grafiksel olarak betimlenmiştir. Buna sensör (pervane) akış ile aynı yönde olunca
teknik özelliklerine göre en doğru değeri alabilirken, örneğin kendi ekseninde
~90’lik bir dönme yapılırsa, %100 hatalı
bir değer görüyoruz. Buna bir de lamiar
akışın elde edilmesi için havalandırma
kanalı hattında, herhangi 2 engel arasında, akış yönünde ilk engelden sonra,
kanalın hidrolik çapının 10 katı mesafe
olması gerekliliği eklenmekte. Üstelik
bu da tek başına yeterli değildir. Uygun
mesafeden sonra ikinci engele de kanalın hidrolik çapının en az 4 katı mesafe
gerekliliği vardır.
d. Bu etkenleri, benzerlerini diğer ölçüm
parametleri için de göz önünde bulundurmalıyız.
Uzun lafın kısası; “At binenin, kılıç kuşananın…”.
Bir sonraki bölümde, bu genel giriş bilgileri ışığında, Termal kameralar ve teknolojileri ile enerji verimliliği faaliyetlerinde
özellikle bina izolasyonunda “ölçek ayarlaması ve emisivite ile yansıyan sıcaklık
düzeltmesi (RTC)” ayarının önemini anlatacağız.
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E

nerji Yönetimi; enerji kaynaklarının
ve enerjinin verimli kullanılamasını
sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. İşletme genelinde sistematik
bir yol haritası ile teknik ve stratejik açıdan
gerçekleştirilebilir tüm enerji tüketim noktalarının analiz edilmesiyle, potansiyel olarak
%30’a kadar enerji tasarrufu sağlanabilir.
Enerjinin sistematik yönetimi enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer
çevre etkilerinde azalma sağlayacaktır. Enerji yönetimi, birim çıktı başına kullanılan enerjiyi optimize etmek ve kuruluşun enerji verimliliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş
bir sistemdir. Enerji yönetimi, esas itibariyle
yönetimsel ve teknik gereklilikler içeren iki
kısımda ele alınabilir. Endüstriyel işletmelerde enerji performansını iyileştirmek için kullanılabilecek değişik yöntemler, yaklaşımlar
ve araçlar söz konusudur. Enerji yönetimini
etkin bir şekilde uygulayarak önemli derecede verimlilik elde etmek mümkündür. Enerji
verimlilik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen
kuruluşlarda sadece yeni teknolojilerin satın
alınması yerine enerji yönetimi sisteminin
kurulmasıyla daha başarılı ve süreklilik arz
eden sonuçlar alındığı görülmüştür.
NEDEN ENERJİ YÖNETİMİ?
Enerji Yönetim Sistemi ile elde edilen kazanımlar;
Finansal sonuçlar:
• Enerji yönetim sistemi ile iyileştirilen
verimli koşullar sayesinde maliyetlerde
düşüş görülür.
• Sürekliliğin gerçekleştirilmesi adına izlenen enerji tüketimleri ve çalışma koşulları ile ortaya çıkabilecek arızalar önlenir.
• Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme gerçekleşir.
• Yakıtlara bağımlığın azalması ile arz güvenliği artar.
• Pazarda rekabet payı artar.
Yasal Yükümlülüklere Uyum:
• Enerji kullanımlarına ilişkin bulunan ya-

sal düzenlemelere uyum gerçekleşir.
• Sera gazı emisyonları azalması gerçekleşerek mevcut ve gelecekte oluşturulabilecek düzenlemelerde uygunluk kolaylaşır.
Kurumsal İmaj:
• Sera gazı emisyonları ve karbon ayak izi
azalır.
• Yeşil iş ile sosyal sorumluluk ve kuruluş
imajı gelişir.
İşletme İçi Yapısal Sonuçlar:
• İyileştirilmiş çalışma koşullarında işletme
verimliliği artar.
• Enerji risklerine dair alınan önlemler ile
daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.
• Davranışsal değişiklikler yaratmak adına
verilen eğitimler ve farkındalık artışı iş
performansının gelişmesine yol açar.
• Üst yönetimin katılımı sağlanarak, kuruluş bütününde enerji performansı iyileştirmeleri ve taahhütleri gerçekleştirilir.
• Enerji performansı iyileştirmeleri adına
yeniliklerin takip edilmesi sağlanır.
ENERJIYI YÖNETEBILMEK İÇIN
ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
1. Enerji Yönetim Sistemi Kurulmasının İlk
Adımları
Enerji yönetim sistemi kurulmasında, verimlilik çalışmalarından sonuç alınması sadece teknik değil stratejik ve yönetimsel yapılanmanın da sağlıklı çalışmasına bağlıdır.
EnYS bütün kuruluş çapında gerçekleşecek
çalışma bilinci ile efektif olmaktadır.
EnYS entegresi için ilk adımlar olarak,
aşağıdaki maddeler gerçekleştirilir ve stratejik yapılandırma oluşturulur.
• Mevcut Durum Değerlendirmesi • Üst
Yönetim Onayı ve Katılımı • Kapsam ve Sınırların Belirlenmesi • Yönetim Temsilcisi
Tayini • Enerji Takımı Oluşturulması • Enerji
Politikası
2. Enerji Planlaması
Yönetimsel yapılanmanın ve EnYS için gerekli taahhütlerin verilmesinin ardından teknik

aşamalar gerçekleştirilir. Enerji planlamasında
tesisin enerji kullanımı etüt ile analiz edilerek,
enerji performansının iyileştirilmesi için baz
alınacak değerler ve verimlilik fırsatları ortaya konulur. Enerji izleme sistemi ile çok daha
ayrıntılı ve sağlıklı veriler elde edilerek geçmiş
ve gelecek data analizleri, eğrileri, kullanım
trendleri oluşturulabilmektedir. • Enerji Verileri •Önemli Enerji Kullanım Alanları • Enerji
Referans Noktası • Enerji Performans Göstergeleri (EnPG) • İyileştirme Fırsatları • Enerji
Amaç ve Hedefleri • Eylem Planları
3. Enerji Yönetim Sistemi Uygulanması
Enerji Yönetim Sisteminin uygulanması
taahhüdü verilen enerji performansı iyileştirmesi üzerine amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılan adımlardır. Bu adımların
sistematik ve periyodik olarak kuruluş içerisine yerleşmesi EnYS sürekliliği açısından
oldukça önemlidir. • İşletme Kontrollerinin
Belirlenmesi • Yeterlik, Eğitim ve Farkındalık
Çalışmaları • Eylem Planlarının Uygulanması
• İletişim • Belgelendirme ve Kayıtlar • Tasarım • Tedarik ve Satın Alma Prosedürleri
4. Enerji Yönetim Sisteminin Kontrolü
EnYS kontrol adımları ise, sistemin ve
performans iyileştirmelerinin sürekliliğinin
sağlanması için gereken faaliyetlerdir. Tesis,
donanım ve yönetim sistemi açısından sorunsuz çalışma koşulları sağlamak, düzensizlikleri önlemek ve potansiyel uyumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bu adımlar
gerçekleştirilir. • İzleme, Ölçme ve Analiz •
Cihaz Kalibre İşlemleri • Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Uygunlukları • İç Denetimler •
Düzeltici ve Önleyici Faalliyetler
5. Enerji Yönetim Sistemi Yönetim Gözden
Geçirmesi
Enerji Yönetim Sistemi gözden geçirmesi,
sistem kurulması ve uygulanmasının
ardından işlevselliğini denetlemek üzere
gerçekleşen bir süreçtir. EnYS unsurları
üst yönetim tarafından kontrol edilerek
süreklilik sağlanması amaçtır.
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SAĞLIK YAPILARINDA VERİMLİ
AYDINLATMA
ARİF KÜNAR
Ven Esco A.Ş. ■ Genel Müdür ■ arif.kunar@venesco.com.tr

V

erimlilik-tasarruf, günümüz mühendislik faaliyetlerinin en güncel çalışma konularının başında gelmektedir. Fakat tasarrufun temelini; verimliliğin
oluşturduğu ve tasarrufun ancak verimli
bir sistem altyapısı üzerinde kurulacak uygun işletme teknikleriyle elde edilebileceği
unutulmamalıdır.
Verimlilik; sadece birebir ürün-sistem
değişimi veya daha az tüketen ürünü kullanmaktan çok daha öte bütüncül bir yaklaşımla; malzeme + mühendislik + işletme
+ bakım yaklaşımlarının tümü olarak ortaya
çıkan bir sonuçtur. Bu sonucun yaratılabilmesi için ise; ilgili mühendislik faaliyetlerinin ve en doğru teknolojilerin kullanılması
kaçınılmazdır.

Günümüz aydınlatma teknik ve teknolojileri kullanılarak 5 yıldan eski altyapıların;
hem daha konforlu hem çok daha verimli bir
hale getirilmesi mümkündür. Bu kapsamda
özellikle eski ve herhangi bir otomasyon
sistemi bulunmayan hastaneler için; %6070’e varan bir aydınlatma verimlilik-tasarruf potansiyeli söz konusudur. Ancak
verimlilik çalışmalarının sadece ürün değiştirme-satma şeklinde ticari-fiyat yaklaşımla
ele alınması, çoğu zaman verimsiz (Zaten
yanlış-yetersiz-kötü aydınlatma sisteminin, nispeten daha az yanlış-yetersiz-kötü
şekilde modernize edilmesi, daha maliyetli
verimsiz ve daha pahalı, standartlara uymadığı için tekrar iyileştirme yapılması vb.)
sonuçların doğmasına neden olmaktadır.
Hastaneler geleneksel ticari binalardan
çok daha yoğun enerji tüketimine sahiptirler. Genel olarak hastanelerin eş hacme
sahip başka bir ticari yapıdan; iki kat daha
fazla enerji tükettiği bilinmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği
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konuları bu yapılarda çok daha önemli bir
unsur haline gelmektedir.
Özellikle Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı 200 yatak ve üzeri yeni hastanelerde
“LEED Sertifikası” alınması zorunluluğu
kapsamında ve “Gerçek” yeşil hastane
uygulamalarında; konfor ve performans
konuları daima daha ön plandadır. Amaç;
hem doğru-konforlu aydınlatma (ışık kirliliği olmaması, maksimum gün ışığı sağlanması, insan fizyolojisine-biyoritmine en
uygun aydınlatma vb.) hem de en az enerji
ile aydınlatma (11 W/m2 den daha az tüketim vb.) sağlanmasıdır. Güncel teknoloji ve
teknik limitler göz önüne alındığında proje
hedefleri bu limitlerin çok daha iyileştirilmesi gündeme alınmalıdır.
SAĞLIK YAPILARINDA UYGULAMA
STANDARTLARI
Hastanelerin koridor, hasta odaları, has-

ta koğuşları ve klinik alanlarının her biri,
gerekli fonksiyonların yerine getirilmesine olanak sunacak nitelik ve nicelikte bir
aydınlatma sistemiyle donatılmalıdır. Bu
kapsamda tasarım limitleri, ülkemizde de
geçerli olan EN 12464-1 (TS EN 12464-1)
standardı içerisinde tanımlanmaktadır.
Tasarım limitleri açısından en temel faktörler;
• Ortalama Aydınlık Seviyesi (Lüx)
• Renksel Geriverim (CRI)
• UGR (Unified Glare Rating)’dir.
Bunların dışında, aydınlatmanın düzgünlüğü ve uygulamaya uygun renk sıcaklığına (CCT) sahip ışık kaynaklarının kullanılması da oldukça önemlidir. Ülkemizdeki
hastanelerinin genel yapısı incelendiğinde,
çoğu zaman temel parametrelerin dahi
sağlanmadığı gözlemlenmektedir. Özellikle klinik alanlardaki aydınlatmaların gerek
nitelik gerekse nicelik açısından uygunsuz-

Tablo-1: EN 12464-1 Sağlık Hizmeti Veren Yapılar İçin Aydınlatma Kriterleri

Melatonin salgısının salgılanmasındaki
gecikme ve azalmanın önüne geçilmesini
sağlar.
Gece “Melatonin” düzeyinin yüksek olması hücre yenilenmesini hızlandırmakta,
antioksidan özelliği nedeniyle hastalıkların
da iyileşme sürecine katkıda bulunur.

luğu, hastaların Konforunu ve çalışanların
performanslarını olumsuz etkileyecek seviyededir. “Sağlık Yapıları İçin Olması Gereken Aydınlatma Standartları” aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Standartlar sadece genel asgari gereksinimleri tanımlamaktadır. Buna karşın
sağlık yapılarının projelendirmesinde genel
standartların çok daha ötesinde konfor, işletme ve mühendislik gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hastanelerde aydınlatma; genel ticari
bir yapıdan çok daha farklı-kapsamlı ve
özel olmalıdır. Hastane yapısı içerisinde
farklı fonksiyonelliğe sahip birçok bölüm
ve farklı ihtiyaçlara sahip birçok grup (hasta, görevli ve doktor gibi) bulunmaktadır.
Hastane tesislerinin büyük bölümü, 24 saat
yaşayan ve sürekli bir dinamizm içerisindeki hasta ve personel için birincil yaşam
ve faaliyet alanlarından oluşmaktadır. Bu
alanların tüm zaman dilimlerinde, hastalar
ve hastane personeli için konfor ve performans koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Yapılan bilimsel ve deneysel çalışmalarda
aydınlatmanın, özellikle sağlık amaçlı tesislerde en önemli sistemlerden biri olduğunu, birçok durumda hasta psikolojisine ve
dolaylı olarak hasta tedavi sürecine pozitif-negatif etki ettiğini göstermektedir.

bir artış göstermektedir. Bu nedenle, donanım tercihlerinde yıllık ve/veya ömür boyu
işletme maliyetlerinin, ürünün satın alma
bedelinden çok daha önemli olduğu ve
ucuz fakat verimsiz bir ürünün; sürekli işletme şartlarında kurumlara çok daha büyük
bedellere sebep olduğu unutulmamalıdır.

İNSAN-SAĞLIK ODAKLI AYDINLATMA
Gün Işığı; biyolojik ritmimizi, hormon
dengemizi, psikolojimizi, kognitif fonksiyonlarımızı, algılama yetimizi etkiler.
İnsan-sağlık odaklı aydınlatma günümüzde kullanılan aydınlatmaların aksine;
Gün saatine uygun ışık dalga boyu ile
ortamı aydınlatabilmektedir.
Biyodinamik Işıklandırma ile insan vücudunun biyolojik ritmi korunur.
Özel üretim teknolojisi sayesinde, sıcak
ve soğuk ışığı en iyi şekilde yansıtarak tek
ton ışık etkisi verir.
Gözde rahatsızlık hissi uyandırmaz.
Yorgunluğu engeller.
Konsantrasyon artımını ve sonuç olarak
efektif çalışmayı sağlar.

Özellikle yoğun bakım, kardiyoloji, bebek ve hasta odalarında; “güneşi-gün ışığını”; ışık rengi ve ışık şiddeti ile taklit eden
“insan-sağlık odaklı” dinamik aydınlatma
sistemleri ile lambanın eskime-kirlenmesini hesap eden, ona göre kademeli aydınlatma yaparak ayrıca; %10-15 daha fazla
verimlilik-tasarruf sağlayan “adaptive” aydınlatma vb. uygulamalar artık sağlık yapılarında çok önemli olmaktadır.
Bu doğrultuda aydınlatma kontrol-otomasyon sistemleri de, malzeme teknolojisinin sunduğu avantajların çok daha ötesinde bir kazanım sunabilmektedir. “Sağlık
Odaklı Aydınlatma” sistemlerinin farklı
ayarlanabilir özellikleri; Açma-kapama, Işık
şiddetini ayarlama, Biyodinamik ışıklandırma özelliği, Sabah Modu, Öğleden Sonra
Modu, Akşam Modu, Gece Modu ve düşük
enerji tüketimine sahip olmalıdır.

Birçok uygulama alanında bir aydınlatma
donanımının yıllık enerji tüketimi ve ömür
boyu maliyeti; satın alma bedelinin çok
daha üstüne çıkmaktadır. Bu fark, özellikle
hastane gibi sürekli kullanım alanlarının yoğunlukta olduğu uygulamalarda dramatik

9

MAKALE

BEYNİN ENERJİSİNİ VERİMLİ KULLANMAK
AYHAN SARIDİKMEN
Enerji Verimliliği Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi
ISO 50001 EnYS Baş Tetkikçisi ■ ayhan@asdproje.com

E

nerji verimliliği yaparken diğer kaynakları da (insan, zaman, para, beyin
enerjisi, vb.) verimli kullanmak ilkesi
var. Peki, beynimizin enerjisini/kapasitesini
verimli kullanabiliyor muyuz?

ğı heyecanı düşünebiliyor musunuz? Aynı
heyecan, konu enerji verimliliği potansiyeli
olunca neden oluşmuyor? Çünkü, enerji
verimliliği teknikleri yoğun bilgi ve beyin
enerjisi istiyor.

Enerji verimliliğinde, beyin enerjimizi iyi
ve verimli kullanmak istiyor isek, her bilgiyi
niceliklendirmemiz (rakamlarla tanımlamamız) gerekiyor. Çünkü, rakamla tanımlamadığınız her türlü bilgi büyük yanıltmalar içerebiliyor. Gündelik hayatımızda bu
tür örneklere sıklıkla “algı yönetimi” niyetli
olarak karşılaşabiliyoruz. Bilginin değeri ile
ilgili değerlendirmelerimizde rakamlara,
(aynı maaşımız/gelirimize gösterdiğimiz
gibi) önem vermek zorunlu. Anadolu’nun
çoğu yerinde asgari ücrete “iyi maaş” diyenler olduğu gibi, milyon Euro maaşları
düşük gören futbolcuların / teknik direktörlerin haberleriyle her gün karşılaşıyoruz.
Bu bilgilerin gerçek değerini, ancak rakamları telaffuz edilince anlayabiliyoruz.

Beynin kapasitesi ile ilgili ilk çalışmalarda kafa büyüklüğü, nöron sayısı vb. düşünülmüş. Bunların olmadığı görülmüş ve
kapasitenin artıp/azalabilen sinaps sayısı
olduğu sonucuna varılmış. Sağlıklı bir yetişkinin beyninde 80 milyar civarında nöron
var ve birbirleri ile inanılmaz bir hız, sıklık
ve yoğunlukta bilgi aktarımı içindeler. Bu
bağlantılara “sinaps” deniyor ve sayısının “katrilyonu geçtiği” tahmin ediliyor.
Beynin tüm farklı bölümleri ne kadar çok
kullanılır ise buralardaki nöronların aralarındaki iletişim bağlarının-sinapsların sayısı o
kadar artıyor/gelişiyor ve beynin kapasitesi
o kadar daha iyi kullanılıyor. Bundan dolayı,
ilkokullarda öğrencilerin beynin tüm alanlarını kullanabilmesi için resim, müzik, iş-tekniği, eğitsel kollar, vb. dersler veriliyor. (David Eagleman/Beyin/Domingo Yayınları).

Peki, enerji ile ilgili haberlere verdiğimiz değer ne kadar? Örneğin; 5627 sayılı
enerji verimliliği kanunu çalışmalarında
Türkiye’nin 2005 yılı enerji verileri referans alınmış ve Türkiye’nin her yıl 16,5 milyar TL’lik enerji verimliliği potansiyeli (bu
değer 2005 rakamları ile verilmiştir, 2016
yılına kadar geçen 10 yılın enflasyonunu
hesaba kattığımızda, herhalde en az 2 katı
rakam olmuştur) olduğu hesaplanmış. Bu
bilgi beni hep çok heyecanlandırmıştır ama
başka kaç kişiyi ne kadar heyecanlandırıyor. Gazetelerde, son derece heyecan yaratan “…… ‘de petrol bulundu” başlıklı haberde, rezerv ve dolayısı ile getireceği katma
değer ile ilgili bir rakam geçmiyor. Oysa, bu
haberlerden birinde “16,5 milyar TL rezervli
petrol sahası bulundu” dense idi yarataca-
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Bağlantıların/sinapslerin sayısını arttırmak beyne düzenli egzersiz yaptırmakla
ilgili. Tıpkı kaslarımız gibi beynimiz de “kullandıkça güçlenir” veya “kullanmazsan zayıflar, kayıp edilir” ilkesi geçerli. Beynimize
de her an egzersiz yaptırmamız gerekiyor.
Başarının sırrı “sinir hücreleri arasındaki ağ
yapısının kapasitesini/sayısını yükseltmek”
ile ilişkili. Başarılı bağlantılar güçlenirken
yararı olmayanlar – kullanılmayan bağlantılar (sinapsler) yok oluyor.
Beynimizi ne kadar zinde tutarsak, zor
ve yeni işlere yöneltirsek, bir noktadan
diğerine ulaşmayı sağlayacak nöronlar arası yeni yolların (sinapsların) inşası o kadar

yoğunlaşacak, haberleşme yolları o kadar
çok olacaktır.”
Sinapsler, yerleşim birimleri aralarındaki yollar gibi. Yerleşim bölgeleri sayınız
çok olabilir ama bunların arasındaki bağlantı
yolları (sinapsler gibi) yoksa veya yeterince
gelişmemiş ise o ülkenin gelişmişliği de bundan çok etkileniyor. Öğrenmeyle, yeni deneyimlerle zorlanmayan beyinlerde hücreler
arası bağlantılar ormanlardaki birkaç ıssız
patikadan farksız. Beyin ne kadar çok yeni
şey öğrenir, yeni bilgilere yönelir, zihinsel
antrenmanlara zorlanırsa, patikalar yerlerini geniş otobanlara bırakıyor. Yaş ilerledikçe başarılı bağlantılar güçlenirken yararı olmayanlar devre dışı kalıyor, yok oluyor
(aynen kullanılmayan patika yolların zamanla silinmesi, çok kullanılanların ise zamanla
otobana dönüşmesi gibi) Bilinçli ve düzenli
bir “beyin antrenmanı planı” uygulamak
gerekiyor. Kısaca, beynimizin kapasitesini –
sinaps sayısını artırmak bizim elimizde.
“Doğru, zamana ve mekana bağlıdır”
derler. Ben buna, enerji işlerinde üçüncü
bir öğe daha ekliyorum, “Doğru, zamana,
mekana ve rakama bağlıdır” diyorum.
Enerji konularında rakama dayalı olmayan
o kadar çok, doğru olmayan bilgi var ki
(rakam veriliyor ise de teyit etmek, sorgulamak gerekli). Doğru dürüst rakam içermediği halde incir çekirdeğini doldurmayacak haberlere/ yorumlara o kadar çok
değer verip, beyin enerjisini buralarda israf
edenler olduğuna sizler de sık tanık oluyorsunuzdur. Her geçen gün, beyni daha
çok yönlü kullanarak, sınırlarını zorlayarak,
sinaps sayılarımızı artırarak/geliştirerek,
daha çok rakamlı bilgi konuşarak/düşünerek beynimizin enerjisini çok daha verimli kullanmak dileğiyle.

MAKALE

ENERJİDE TOPLAM ÇÖZÜM;
ÇEVRECİ TEKNOLOJİ GELİŞİMİ
RIZA KÖROĞLU
Makine Yüksek Mühendisi

D

ünyamızda yaşamsal öneme sahip
hale getirilen enerji, bugün insanlığın kendi ayağına kurşun sıkmasıdır.
İnsanlık kendi celladını kendi yaratmıştır.
Bunu yine insanca yaklaşım ve toplam çözüm düşüncesi ile kendi çözmek durumundadır.
Enerji, tüketim verimliliğinden başlanarak, enerji üretim verimini de eş zamanlı
olarak hedef edinerek yükseltmek günümüz
dünyasında enerjinin canavarlaşmasını durduracak bir insani çözümlemedir.
Örneğin; toplu konutlar ekonomiklik
ve çevrecilik açısından önemli bir barınma
çözümleme metodudur. Ancak ekonomikliğinden bahis edilmesi gereken düşünce
kombi kullanımı ile ekonomikliğini ve çevreciliğini kaybetmektedir. Oysa TEV; toplam
enerji verimliliği düşünce ve teknolojileri ile
yüksek toplam enerji verimliliği değeri ile en
gelişmiş çözüm sağlanmaktadır.
Nasıl; kombi yerine merkezi ısıtma sistemi, yüksek verimli kazan ve yakma teknolojileri, nanoteknolojik ısı yalıtım sistemleri,
hassas sıcaklık kontrol sistemleri kullanılarak
TEV değeri %60 değerinden çok daha yüksek değerlere çıkartılması ile yakıt tüketimi
%50 azaltılırken, çevre de %50 oranında temizlenmiş olacaktır.
Ülke ekonomimiz açısından bakıldığında
60 milyar Amerikan Doları yıllık enerji ithalatı yapılmakta ve yüksek vergi uyugulamaları
ile de TÜRK Halkı milyarlarca Dolar enerji bedelini her yıl ödemektedir. Bu durum
ekonomik geleceğimiz açısından sürekli
borçlanmak ve ekonomik açıdan batmak
anlamına gelmektedir. 79 milyon TÜRK Halkının bir yıl boyunca ürettiğini ihraç etmesi

TASARRUF EDİLEN ENERJİ EN UCUZ OLANIDIR
Kendi kendini 2 yılın altında geri ödeyen TEV teknolojilerinin
kullanılması ile enerji israfı her saniye azaltılabilir. Böylelikle
finansman problemi çözülmüş olan TEV projesi öncelikle
TÜRKİYE nin sonra da tüm dünyanın olacaktır.

karşılığında elde ettiği kazanç, enerji ithalat
bedelinin yarısını karşılayabilmektedir.
İhracatımızın anlamlı hale gelebilmesi de
yine TEV değerimize bağlıdır. Oysa Türkiye
TEV değeri %40 civarındadır. Teknolojik yetersizlik ülke enerji verimini çok düşürmüştür.

Yapılması gereken; TEV Toplam Enerji
Verimliliği projesi ile TÜRK Halkı kendi israfını kendi azaltma yoluna gitmelidir. Böylelikle her yıl artarak elde edilecek verimlilik ile
10 yıl içerisinde israf %50 azalılıp 25 milyar
Dolar halkımıza geri dönen parasal kaynak
ve daha temiz bir çevre yaratılacaktır.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNİN
ENFLASYONİST ORTAMLARDA
VE OLASILIKLARLA BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLMESİ

G

enel fiyat düzeyinin devamlı yükselmesi olarak adlandırılan enflasyon, yatırım kararlarına doğrudan
etkide bulunmaktadır. Bu etkileşim değişen
fiyatlar ve maliyetlerle birlikte diğer çevresel
faktörlerin de eklenmesiyle, yatırım projelerinin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
Yatırım projelerinde, fiyat ve maliyet değişmelerine konu olması nedeniyle enflasyonu,
özel bir risk türü olarak kabul etmek gerekir.
Söz konusu risk projenin hem nakit girişlerine hem de nakit çıkışlarına uygulanmalıdır.
Çünkü yatırım harcamaları genellikle bir
yıldan fazla bir döneme yayılmaktadır. Bu
nedenle mal ve hizmet fiyatlarında enflasyon etkisiyle meydana gelecek artışlar önceden tahmin edilmezse fazla fon gereksinimi ortaya çıktığında, fonun bulunmaması
veya maliyetlerin yüksek olması söz konusu
olabilecektir. Öte yandan enflasyonist bir
ortamda yapılacak nakit girişleri ile ilgili tahminler de gerçeği yansıtmayacaktır. Tahmin
kelimesi bir kesinlik içermez ve her zaman
hata olasılığını da kapsamaktadır. Dolayısıyla tahminin söz konusu olduğu durumlarda
belirsizlikle birlikte risk ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda yatırım kararlarının alınması
zorlaşacaktır. Enflasyonist ortamda, mal ve
hizmet fiyatlarında meydana gelecek artış-

12

lar, nakit girişlerini artırabileceğinden, kabul
edilmeyecek bir projenin kabul edilme olasılığı da artacaktır. Bu nedenle, proje değerleme yöntemlerine, tahmin edilen enflasyon
oranlarını da dahil ederek, yatırım kararları
verilirken, enflasyonun etkisinden arındırılması gerekir.
Konuyla ilgili olarak örnek bir projenin
enflasyonist ortamda ve enflasyon etkisi ihmal edilerek net bugünkü değer yöntemine
göre iki farklı çözümü gerçekleştirilecektir.
İlave olarak nakit akışlarının olasılıkları da
değerlendirilerek net bugünkü değerin pozitif çıkma olasılığı da hesaplanacaktır. Bu
bağlamda ortaya çıkan sonuçlar enflasyon
oranının ve nakit akışlarının olasılıklarının,
yatırım projelerinin karar aşamasında dikkate alınması gereken önemli bir parametre
olduğu ortaya koyulacaktır.
Örnek Verileri:
Yatırım Tutarı: 725.000 TL
Tahmin Edilen Yıllık Tasarruf Tutarı:
325.000 TL
TCMB’ nın Uzun vadeli borçlanmalarda
Kullandığı faiz Oranı: %10 (yaklaşık olarak
alınmıştır.)
Projenin Ekonomik Ömrü: 3 Yıl

Projede gerçekleşecek olan diğer olumlu
veya olumsuz nakit akışları çözümü karmaşık hale getirmemek amacıyla ihmal edilmiştir.
NET BUGÜNKÜ DEĞER YÖNTEMİNE
GÖRE ÇÖZÜMLEME
Bu çözümlemede enflasyon oranını ihmal ederek klasik yöntemle net bugünkü
değer hesabı yapılarak projenin kabul veya
reddedilme durumuna karar verilecektir.
Net bugünkü değerin pozitif çıkması projenin kabul edilebilir, negatif çıkması da reddedilmesi anlamına gelmektedir.

YATIRIM TUTARI (X)

725.000 TL

n

3,00 YIL

i

%10

YILLIK TASARRUF
(Y)

325.000,00 TL

Bu veriler ışığında sonuç pozitif çıktığı
için proje net bugünkü değer yöntemine
göre kabul edilebilir. Aynı değerlemeyi enflasyon oranını dikkate alarak gerçekleştirdiğimizde, birleştirilmiş faiz oranı formülü
yardımıyla,

OLASILIK DAĞILIMI YÖNTEMİNE GÖRE
ÇÖZÜMLEME
Riski dikkate alan değerleme yöntemlerinden bir tanesi de olasılık dağılımı yöntemidir. Bir yatırım projesinin, beklenen nakit
akımlarının olasılık dağılımı arttığı zaman,
projenin riski de artar. Proje risklerinin ölçülmesinde standart sapmadan yararlanılır. Bir yatırımın, net bugünkü değerinin
standart sapması aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

725.000 TL

n

3,00 YIL

i

%19,658

YILLIK TASARRUF (Y)

325.000,00 TL

Görüldüğü üzere enflasyon oranı dikkate alınmadığında kabul edilebilecek olan
bir projenin, enflasyonla birlikte değerlendirildiği takdirde reddedilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda yapılan enerji etütleri ve
verimlilik artırıcı projelerde kullanılan hesaplama yöntemi enflasyonist ortamda değerlendirilmediği için işletme tarafından hatalı kararlar verilmesine yol açabilmektedir.
Bununla birlikte risk teşkil eden bir başka konu da yıllık tasarruf tutarlarıdır. Tasarruf tutarları hesaplamaları, bilimsel tabana
dayalı olarak çeşitli deneysel yöntemlerle
elde edilen veriler ışığında gerçekleştirilmektedir. Ancak ölçümlerde ortaya çıkan
belirsizlikler, işletme faktörleri, entropi ve
diğer değişkenler teorik olarak hesaplanan tasarruf tutarının değişmesine sebep
olacaktır. Bu bağlamda tasarruf tutarının
değişimine dair bazı olasılıkların da hesaplamalarda değerlendirilmesi önem arz
edecektir.

1. YIL-TL

2. YIL-TL

3. YIL-TL

Ortalama
Tasarruf
Tutarı

300.000,00

326.340,00

354.992,65

Standart
Sapma

39.528,47

42.999,07

46.774,39

Hesaplamalar, enflasyon oranı dikkate
alınmadan yapıldığında net bugünkü değer;

Bu durumda veri tablosu ve NBD aşağıdaki değerleri alacaktır.

YATIRIM TUTARI (X)

dış faktörlerden dolayı teorik olarak hesaplanmış olan 325.000 TL değerindeki yıllık
tasarruf tutarı, tahmin edilen olasılıklarla
değerlendirilmiştir. Tablonun ortalama ve
standart sapma değerleri aşağıda yer almaktadır.

Net bugünkü değer yöntemine göre
yapmış olduğumuz çözümlemede kullandığımız örneğe geri dönersek, 325.000 TL
olarak hesaplanan yıllık tasarruf tutarının,
projenin ekonomik ömrü boyunca net olarak bu değeri almayacağı olasılığını dikkate
alarak hazırlanan, nakit akımlarının olasılık
dağılımını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.
Her yıl gerçekleşecek olan tasarruf tutarlarının da enflasyonla artacağı olasılığı
düşünülerek bir sonraki yılda 2011 yılının
enflasyon oranı olan %8,78 oranında artırılarak gösterilmiştir. Tabloda, çeşitli iç ve

1. YIL

çıkacaktır. Enflasyon ortamında yapılan
değerlemeye göre net bugünkü değer;

sonucunu alacaktır. Her iki durum için
beklenen nakit girişlerinin bugünkü değerinin standart sapması, enflasyonun dikkate alınmadığı durumda σNBD=61.556 TL,
enflasyonist ortamda değerlendirildiğinde

2. YIL

3. YIL

Olasılık
%

Tasarruf
Tutarı
TL

Olasılık
%

Tasarruf
Tutarı
TL

Olasılık
%

Tasarruf
Tutarı
TL

15

250.000

15

271.950

15

295.827

20

275.000

20

299.145

20

325.410

30

300.000

30

326.340

30

354.993

20

325.000

20

353.535

20

384.575

15

350.000

15

380.730

15

414.158
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ise σNBD=52.331 TL olarak hesaplanmaktadır. Buradan yola çıkarak yatırımın bugünkü değerinin yüzde kaç olasılıkla pozitif ya
da negatif olacağını bulmak için normal
olasılık dağılımının standardize edilmesi
gerekmektedir.

Her iki durum için ortaya çıkan Z değerleri, enflasyonun dikkate alınmadığı durumda Z=-1,36 ve enflasyonun dikkate alındığı durumda Z=0,75 olarak bulunmuştur.
Z değerlerinin karşılıklarına normal dağılım
tablosundan bakıldığında, örnek veriler
ışığında, enflasyonun dikkate alınmadığı

ortamda net bugünkü değerin pozitif olma
olasılığı %91 olurken enflasyonist ortamda
bu değer %23 sonucunu almaktadır.
SONUÇ
Enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmaların ekonomik çevre değişkenlerine
göre ne kadar farklı sonuçlar alabileceğini
gösterebilmek adına yapılan bu çalışmada;
ortaya çıkan sonuca göre; yatırım projelerini hazırlayanların, olası riskleri azaltabilmek
adına mümkün olduğunca fazla parametreyi hesaba katmak zorunda oldukları ortaya koyulmuştur. Aksi takdirde yukarıdaki
örneklerde de görüldüğü üzere enflasyonist ortamda reddedilebilecek bir proje,
sadece enflasyon faktörü dikkate alınmadığında, beklenildiği gibi sonuçlanmayacaktır. Bu da yapılacak olan yatırımların işlet-

me adına beklenenden farklı sonuçlanması
durumunu ortaya çıkartacaktır.
KAYNAKLAR
■ “Sanayide Enerji Yönetimi Esasları”, Cilt
IV, EİE, 2009
■ “Finans Yönetimi”, A.B. Pamukçu, Der
Yayınları, 1999
■ “Finansal Yönetim”, Bölüm10, Anadolu
Üniversitesi, 2. Baskı
■ “Sabit Varlıklara Yatırım”, M. Erkan, Ders
Notları, 2006
www.tuik.gov.tr
www.tcmb.gov.tr

DAVET
11-12 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul WOW Oteli’nde düzenlenecek 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
kapsamında 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 15:30-17:00 arasında düzenlenecek
“Enerji Verimliliği Hizmetleri - EVD Şirketleri Uygulamaları” konulu oturuma bekliyoruz.
Firma Adı
EMAR

Katılımcı Adı
Ozan BEKİROĞLU

Katılımcı Ünvanı
Sunum Başlığı
Enerji Verimliliği Proje Etüt Şefi İyi Uygulamalar-Sistemsel Çözümler

ENERVİS

Osman KİPOĞLU

Genel Müdür

ENVE

Abdulkadir ÖZDABAK

Enerji Uzmanı

ENDÜSTRİYEL
ENERJİ
ONUR ENERJİ

Murat TARIM

Şirket Ortağı

Onur GÜNDURU

Teknik Müdür

SCHNEIDER

Enes AKGÜN

Enerji Verimliliği Danışmanı

OSB’lerde Enerji Verimliliği Etüt ve
Uygulamaları
Sanayi Sektöründe Etüt Metodolojisi
ve Enerji Verimliliği Uygulamalarından
Örnekler
Endüstride atık ısıların değerlenidirilmesi:
INTEC Energy Systems ORC Çözümü
Enerji Verimliliğinde Fırsatlar
Enerji Verimliliğinde Başlangıç Noktası:
Enerji İzleme Sistemleri

Oturum Başlığı:
Enerji Verimliliği Hizmetleri - EVD Şirketleri Uygulamaları		
Tarih:			
11 Ocak 2017		
Saat:			
15:30 - 17:00		
Salon:			Kehribar Salonu		
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